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 تسى اهلل انرمحن انرحيى

 املقديح
الحمُد هللا رب العالمٌن، وافضل الصالة واتم التسلٌم على سٌد العالمٌن سٌدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى ٌوم الدٌن وبعد:

ٌُعد القضاء فً االسالم من اهم الدالئل على تكامل الشرٌعة االسالمٌة فهو الحصن الحصٌن 
واداة استردادها ان استلبت من اصحابها وهو المإشر على صالح المجتمع او فساده  لحفظ الحقوق

وفً سبٌل تحقٌق القضاء للمقصود منه، نص الشرع الحكٌم على حقوق كل فرد من افراد المجتمع 
ونص على طرق اثبات الحق ألصحابه، كما نص على طائفة من انواع العقوبات تناسب كل واحدة 

ة التً تستوجبها. ومن االٌات الكرٌمة واألحادٌث التً تدل على القضاء منها قال منها مع المخالف

ْدْهِ إِنَّ اللّهَ وِعِمَّا إِنَّ اللّهَ يَؤْمُزُمُمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَاوَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَنَمْتُم بَيْهَ النَّاسِ أَن تَحْنُمُىاْ بِالْعَهللا تعالى: ))

وَأَنِ احْنُم بَيْنَهُم بِمَآ أَوزَهَ اللّهُ واَلَ تَتَّبِعْ أَهْىَاءهُمْ قال هللا تعالى )) (7)(( إِنَّ اللّهَ مَانَ سَمِيعًا بَصِريًا يَعِظُنُم بِهِ

أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُوُىبِهِمْ وَإِنَّ مَثِريًا مِّهَ النَّاسِ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُىكَ عَه بَعْضِ مَا أَوزَهَ اللّهُ إِلَيْلَ فَئِن تَىَلَّىْاْ فَاعْلَمْ أَوَّمَا يُزِيْدُ اللّهُ 

 .(7)((لَفَاسِقُىنَ

القضاة ثالثة: ) واحد فً الجنة، واثنان فً النار، فاما الذي فً الجنة فرجل  وقد قال رسول هللا 
ى عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار فً الحكم فهو فً النار، ورجل قضى للناس عل

 .(4)جهل فهو فً النار (

 عندما بعثه الى الٌمن: لسٌدنا معاذ  وقال رسول هللا 

كٌف تصنع ان عرض لك قضاء؟ قال اقضً بما فً كتاب هللا قال: )) فان لم ٌكن فً كتاب هللا؟ قال 
قال فان لم ٌكن فً سنة رسول هللا ؟ قال اجتهد وال آلو، فضرب رسول هللا  فبُسنة رسول هللا 

اذا فهذه األحادٌث  )(7)ي ثم قال الحمد هلل الذي وفق رسول رسول هللا لما ٌرضى رسول هللا صدر
وتؤكٌد الشارع الحكٌم صالحٌة  واآلٌات كلها تدل على القضاء وانه موجود فً عصر النبً 

الشرٌعة لكل زمان ومكان، ورفعه مرتبة العقل الى مستوٌات التكرٌم، ورفعه الحرج عن االمة 
المٌة ممثلة بقضائها وعلمائها، فالقاضً مطالب بان ٌبذل قصارى جهده فً فهم الدعوى االس

المرفوعة امامه، ثم فً تصنٌفها تمهٌدا للحكم علٌها بما هو منصوص علٌها فً الشرع، وٌقوم 
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ن باالجتهاد فٌما ال نص فٌه ان كان اهال لالجتهاد ثم ٌختار بعد ذلك الطرٌقة المناسبة لتنفٌذ الحكم ا
 لم تكن الطرٌقة محددة من قبل الشرع .

  اسثاب اختياس انمُضُع:اسثاب اختياس انمُضُع:

ان دراسة الترجٌحات تثري الملكة الفكرٌة لدى الباحث، وتعطٌه القدرة على ان ٌسلك منهج  -7
 الفقهاء فً دراسة المسائل الفرعٌة والنوازل العصرٌة.

ج طالب العلم الى ان باب ادب القاضً من االبواب المهمة فً الفقه االسالمً التً ٌحتا -7
 معرفة احكامها فً هذا العصر الذي كثر فٌه الجهل .

ان االمام الماوردي ) رحمه هللا ( من علماء المذهب الشافعً المشهورٌن ودراسة  -4
ترجٌحاته تبٌن شٌئا من جوانب شخصٌته الفقهٌة، واعتراف بفضله، وقٌام بشًء من حقه 

 الواجب على طالب العلم .
انٌن الوضعٌة أن اإلسالم فً تنظٌماته وتشرٌعاته سبق كل الشرائع نبٌن ألصحاب القو -7

  1الوضعٌة المعاصرة فً جانب إظهار الحق وإقامة العدل
 وتعتبر الشرٌعة االسالمٌة المصدر االول والوحٌد للقضاء فً االسالم . -5

  --::  مهمه  ضمىتضمىتتت  فقذفقذ  انثحثانثحث  خطحخطح  أماأما 

 -مقدمة وثالثة مباحث: -

   -مام الماوردي وفٌه مطلبان:حٌاة اال -المبحث األول: -

 1اسمه وكنٌته ووالدته ووفاته  -المطلب األول: -

 1أسرته ونشؤته  -المطلب الثانً: -

 -التعرٌف بكتاب الحاوي الكبٌر وفٌه مطلبان: -المبحث الثانً: -

 1التعرٌف بكتاب الحاوي الكبٌر  -المطلب األول: -

 1ٌر مصادر كتاب الحاوي الكب -المطلب الثانً: -

 -ترجٌحات االمام الماوردي فً أدب القاضً وفٌه مطلبان: -المبحث الثالث: - 

 -وفٌه ثالثة مسائل: -المطلب األول: -

 1حكم القضاء فً المسجد  -المسؤلة األولى:

 1كراهٌة اقامة الحدود فً المسجد  -المسؤلة الثانٌة:
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 1ال ٌحكم القاضً وهو غضبان  -المسؤلة الثالثة:

 -وفٌه ثالثة مسائل: -لثانً:المطلب ا-

 1كراهٌة اتخاذ القاضً حاجب  -المسؤلة األولى:

 1القول فً مشاورة القضاة  -المسؤلة الثانٌة:

  1حضور القاضً الوالئم  -المسؤلة الثالثة:

  --حياج االياو املاوردي وفيه يطهثان :حياج االياو املاوردي وفيه يطهثان :  --املثحث األول :املثحث األول :

  امسه  وكنيته ووالدته ووفاته امسه  وكنيته ووالدته ووفاته --املطهة األول :املطهة األول :

 . (5)فهو علً بن حبٌب البصري، المعروف بالماوردي الفقٌه الشافعً اسمً:اسمً:

  اما كىيتً:اما كىيتً:

فكان ٌلقب بقاضً القضاة لقب به فً سنة تسع وعشرٌن واربعمائة،  (6)فكان ٌكنى بابً الحسن

جرى من الفقهاء كؤبً الطٌب الطبري والصٌمري انكار لهذه التسمٌة وقالوا: ال ٌجوز ان ٌسمى به 
عد ان كتبوا خطوتهم بجواز تلقٌب جالل الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بملك احد، وهذا ب

الملوك االعظم، فلم ٌلتفت الٌهم واستمر له هذا اللقب الى ان مات، ثم تلقب به القضاة الى اٌامنا 

ن الماوردي، الشافعً، البصري، البغدادي، اما الماوردي نسبة الى بٌع ماء الورد عمله، ال (7)هذه

 . (8) بعض اجداده كان ٌعمله وٌبٌعه

  اما َالدتً ََفاتً:اما َالدتً ََفاتً:

م ( وتوفى ) رحمه هللا ( بغداد ٌوم الثالثاء، 247هـ _ 427فقد ولد الماوردي فً البصرة سنة ) 
م ( ودفن فً مقبرة باب حرب وباب 7151هـ _ 751الموافق الثالثٌن من شهر ربٌع االول سنة ) 

بعد ان صلى علٌه تلمٌذه الخطٌب  (9)مد بن حنبل ))رحمه هللا((حرب بغداد: محلة تجاور قبر اح

البغدادي، وحضر جنازته من حضر ابو الطٌب من العلماء وارباب الدولة وقد بلغ من العمر ستا 

 .(10)وثمانٌن سنة
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 املطهة انثاني : أسرته ونشأته.. 
فً صباه بعلوم الحدٌث  نشؤ الماوردي منذ نعومه اظفاره فً اسرة محبة للعلم والعلماء  فاشتغل

رواٌة ودراٌة وبالفقه واالصول وغٌرهما من علوم الشرع، فكان ٌسمع على عادته المحدثٌن من 

 (13)، ومحمد بن عدي المنقري(12)ومحمد بن المعلى االزدي (11)الشٌوخ، كالحسن بن علً الجبلً

ثم ارتحل على عادة احد ائمة البصرة  (14)كما ان تلقى الفقه وعلومه على ابً القاسم الصٌمري

، وبه تخرج ثم بعد ذلك تصدر للحدٌث ، (15)طالب العلم فنهل من منهل الشٌخ ابً حامد االسفراٌٌنً

 . (16) فكان من انظر اهل زمانه ) رحمه هللا (

  َاما اسشتً:َاما اسشتً:

فلم تذكر المصادر التارٌخٌة شٌئا عن اسرة الماوردي سوى انها تشتغل بعمل الورد وبٌعه، وذكر 
 البغدادي عن الماوردي قوله كتب اخً الً من البصرة وانا ببغداد من البسٌط. الخطٌب 

 طبٌب الهواء ببغداد ٌشوقنً .. ... قدما الٌها وان عاقت مقادٌري .

     فكٌف صبري عنها االن اذ جمعت ... طبٌب الهوى بٌن ممدود ومقصور

 املثحث انثاني
 -انتعريف تكتاب احلاوي انكثري  فيه يطهثان:

 

  املطهة االول: انتعريف تكتاب احلاوي انكثري 
كذلك ٌمكن القول بان الحاوي الكبٌر ٌعتبر موسوعة فقهٌة فً الفقه المقارن ان صح التعبٌر فهو 
من خالل عرضه للمسالة ٌذكر االدلة حسب قوتها تباعا فهو ٌبدا ٌستدل بالقران ان وجد ثم السنة ثم 

ثم القٌاس وكثٌرا ما ٌستشهد باشعار العرب على المعانً  اثار الصحابة والتابعٌن ثم االجماع
وكان نادرا ما ٌذكر اراء الحنابلة اللغوٌة، ثم ٌذكر اراء الصحابة والتابعٌن وغٌرهم من الفقهاء،

والظاهرٌة واالمامٌة فً المسالة الواحدة، ثم نرى انه ٌعقد مقارنات سواء كانت داخل المذهب 
رجٌح ما ٌراه راجحا ثم ٌقوم بالرد على مخالفٌه بآٌة او حدٌث او قضاٌا الشافعً بٌن االقوال ثم بت

 لغوٌة فٌما ٌخص المسالة وٌناقشها وٌذكر نقاط الضعف.

فً آرائهم وادلتهم وٌذكر الحدٌث الضعٌف الذي الذي استدلوا به وسبب صعفه وكان االمام 
المفسرٌن فً المسائل المختلف فٌها الماوردي ٌذكر اسباب نزول اآلٌات اذا دعت الحاجة الٌه واراء 
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وٌذكر اوجه القراءات القرانٌة والقراءة الشاذة فهً تقوم عنده مقام خبر االحاد ووجوب العمل بها 
هم المخبرون عنه فتقلدهم فٌما اخبروا به ورواه عنه واجب ان    حٌث قال: واما الصنف الثانً 

 .(74)كان المخبر واحدا  

فً الرد على اراء مخالفٌه باالنصاف وفً اسلوب حوار هادئ ملتزما وٌتمٌز االمام الماوردي 
 بموضوعٌه البحث من دون ضغٌنة او تحامل استعمال عبارات نابٌه او اتهامات شائنة.

 يصادر كتاب احلاوي انكثري: -املطهة انثاني:

 ان اهم مصدر اعتمد علٌه الماوردي فً كتابه هذا هو مإلفات الشافعً بالدرجة االولى -7
وٌعتمد علٌها اعتمادا كلٌا حٌث ٌنقل قول الشافعً نصا من عبارة المختصر الذي استخرجه 

 المزنً من كالم االمام الشافعً نفسه من االم او غٌره.
وبعد ٌؤسه من كتب الشافعً التً تختص المسالة التً هو بصددها ٌرجع الى كتب المزنً  -7

 وٌعتمد علٌها بالدرجة الثانٌة .
ن مإلفات الشافعً والمزنً ٌرجع الى مإلفات اصحاب المذهب واقوالهم وبعد ان ٌؤس م -4

وٌعتمد علٌها بالدرجة الثالثة وٌطلب فٌها القول الذي ٌسعفه بحكم المسالة وٌحكً االوجه 
المحتملة عند اصحاب الشافعً فقد نقل عن ابً سعٌد الصخري  وابً العباس بن سرٌج 

 ري وابً حامد االسفراٌٌنً.وابن علً بن ابً هرٌرة وابً علً الطب
 فان لم ٌجد فً ذلك مطلوب ٌذهب ٌخرج المسالة وفق ما ٌقتضٌه المذهب وٌعتمد علٌه . -7
فان لم ٌجد فً ذلك بغٌته ذهب ٌلتمس االصول التً تساعد على الوصل الى الحكم الشرعً  -5

ٌها وهً نفس االصول التً سار علٌها الشافعً وهً الكتاب والسنة واالجماع وٌعتمد عل
اعتمادا كبٌرا ومع هذا فقد استعان بكثٌر من االصول الفقهٌة التً اعتمد علٌها فً باب ادب 

 القاضً.
 مثل االجتهاد والمصالح المرسلة والقٌاس ... الخ     

 املثحث انثانث

 -ترجيحاخ االياو املاوردي يف أدب انقاضي وفيه يطهثان:

 -وفيه ثالثح يسائم: -املطهة األول:
 حكم القضاء فً المسجد. -األولى:المسؤلة 
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 كراهٌة اقامة الحدود فً المسجد. -المسؤلة الثانٌة:

 ال ٌحكم القاضً وهو غضبان. -المسؤلة الثالثة:

 د                         القضاء فً المسجسؤلة االولى: حكم الم
  القضاء فً المسجد فال ٌكره فً حالتٌن: أما :لة: قال الماورديؤمس     

قال غلظ لعان  الزمان فان رسول هللا  أوتغلٌظها بالمكان  ألزم إذابه  األٌمانتغلٌظ  فً .7
 فً مسجده. (71)العجالنً

فال ٌكره له تعجٌل  إلٌهٌحضر القاضً الصالة فٌتفق حضور خصمٌن  أنوالحال الثانٌة:  .7
من  فً مسجده على هذا الوجه وكذلك من قضى قد قضى رسول هللا ف النظر بٌنهما فٌه،

تٌن اما عدا ه وأمابعده؛ الن حضورهم فً المسجد لم ٌكن مقصورا القضاء فٌه  األئمة
 ٌجعل المسجد مجلسا لقضائه بٌن الخصوم. أنالحالتٌن 

قال سمع رجال ٌنشد خاله فً  رسول هللا  أن أبٌهبرٌدة عن  نودلٌلنا على كراهٌة ما رواه اب
اختلف الفقهاء فً حكم  .(71)(((72)اجد لذكر هللا والصالةبنٌت المس إنما)ال وجدتها )المسجد فقال:  

 القضاء فً المسجد على مذهبٌن:

 : جُاص انقضاء في انمسجذ.: جُاص انقضاء في انمسجذ.األَلاألَلانمزٌة انمزٌة 

 أبً، وابن  (74)، وٌحٌى بن ٌعمر (77)ومحارب بن دثاروالحسن ، والشعبً  (77)فعل ذلك شرٌح
كانوا  أنهم عثمان وعلً ، قاض لعمر بن عبد العزٌز وروي عن عمر و (77)لٌلى، وابن خلدة

 .(71)والحنابلة (74)، والمالكٌة (72)والٌه ذهب الحنفٌة، (75)ٌقضون فً المسجد

المواضع وال ٌخفى  أشهر ألنه ٌجلس للحكم فً المسجد الجامع؛ أنحنٌفة: ٌنبغً للقاضً  أبوقال 
والمسؤلة  ،(72)همن الدخول علٌ أحداللناس ، وال ٌمنع  وٌؤذنٌجلس فً بٌته  أنعلى احد ، وال باس 

 عند المالكٌة ذات طرٌقٌن:

استحباب الجلوس فً رحاب المسجد  مالك ))رحمه هللا(( فً الواضحة اإلمامقول  :األول
 الكافر والحائض. إلٌهلٌصل  وكراهٌته فً المسجد؛

ظاهر قول المدونة والقضاء فً المسجد من الحق  ووه استحباب جلوسه فً نفس المسجد، -7

قال الدسوقً: المعول علٌه ما فً  (47)چ ڃ چ چچ لقوله تعالى  ؛(41)ٌمالقد واألمر

 . (47)الواضحة
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  ُل:ُل:ققَتانمعَتانمع  تاألثشتاألثشاحتجُا احتجُا ::حجتٍمحجتٍم

 .(44)ضون فً المسجدقكانوا ٌ أنهم( مما روي عن عمر وعثمان وعلً ))رضً هللا عنه ::األثشاألثش  أماأما

فً القضاء فً المسجد وعن خلفائه ))رضً هللا عنهم((   نه ٌحمل ما جاء عنه أالشافعٌة  أجاب
 . (47)لقضاء فٌهاقصد الجلوس فً المسجد ولتصدر من من قبٌل الموافقة ال 

  )َاحتجُا تانمعمُل مه َجٍيه(:)َاحتجُا تانمعمُل مه َجٍيه(:

علٌهم للدخول     وأسهلللناس ، أٌسر  ألنه ٌجلس للحكم فً المسجد؛ أنللقاضً  األَل:األَل:انُجً انُجً 
 . (45)ال ٌحجب عنه احد أن وأجدرعلٌه 

 .(42)فً المسجد هبٌن الناس ، فلم ٌكر وإنصافقضاء قربة وطاعة الن ال انُجً انثاوي:انُجً انثاوي:

  )انمزٌة انثاوي( كشاٌيح انقضاء في انمسجذ.)انمزٌة انثاوي( كشاٌيح انقضاء في انمسجذ.

 . (42)واإلباضٌة،  (41)، والزٌدٌة (44)لٌه ذهب الشافعٌةإو 

 احتجوا بدلٌل من السنة النبوٌة وبالمعقول:::حجتٍمحجتٍم

بنٌت المساجد لما  إنما:))عن النبً   الخصٌبفما رواه برٌدة بن  الدلٌل من السنة النبوٌة: أما
 .(71)بنٌت له((

 . (77)جل ذكر هللا تعالىأجل القضاء بل من أالمساجد لم تقم من  أن َجً انذالنح:َجً انذالنح:

  َاحتجُا تانمعقُل:َاحتجُا تانمعقُل:

المجانٌن والصغار،  إحضار إلى، وقد ٌحتاج األصواتفاع تلغلط وارامجلس القاضً ال ٌخلو عن  أن
وافق وقت حضور  إذا وأمافٌها مهانة للمسجد،  أمورمن  ولئكأوالمسجد ٌصان عما قد ٌفعله 

 .(77)، فال باس بفصلهاالٌه الخصومة  تغٌرها رفع أوالمسجد لصالة  إلىالقاضً 

  عهى ٌزا:عهى ٌزا:  ضضَاعتشَاعتش

فً منزله، والجنب ٌغتسل  أو استةالقضاء وكلت غٌرها ،  إلىعرفت لها حاجة  إنالحائض  بؤن
ٌجلس فً مسجده مع  مسلم، وقد كان رسول هللا  بإذنله وٌدخل المسجد ، والذمً ٌجوز دخو

ٌطالب بعضهم بعضا  أصحابهللحكومة والفتٌا وغٌر ذلك من حوائجهم ، وكان  إلٌهحاجة الناس 
 . (74)أصواتهمبالحقوق فً المسجد وربما رفعوا 
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فً دٌنا  حدرد أبًقاضٌت ابن  نه قال:أ   (77)واستدلوا على ذلك بما روي عن كعب بن مالك
فقلت: نعم ٌا طر، لشاضع من دٌنك  أن إلى فؤشار فخرج النبً  أصواتناالمسجد ، حتى ارتفعت 

 .(75) فقم فاقضهرسول هللا فقال: 

  انتشجيح انتشجيح 

جواز القضاء فً المسجد لثبوت ذلك من  األولالمذهب اصحاب  إلٌهما ذهب  نالذي ٌبدو لً رجحا
عنهم(( ولم ٌكن فعلهم من قبٌل الموافقة كما وعن الخلفاء الراشدٌن ))رضً هللا  عن النبً 

 الشافعٌة. ضتاعتر

لكثرة الخصومات  ؛اآلنتخصٌص دور للقضاء كما هو معمول فٌه  فاألفضلفً وقتنا المعاصر  أما
سجالت والدعاوي ولٌس من الفٌها الوثائق و ظالقضاء ، ودور القضاء تحف إلىولكثرة اللجوء 

وثائق الناس وسجالت خصوماتهم ال  ظلم تشٌد المساجد لحف إذلك ٌكون المسجد مكانا لذ أنالممكن 
 وى الناس وخصوماتهم،  وهللا اعلم بالصواب.اسٌما وقد كثرت دع

      د               فً المسج  (72)الحدود إقامةكراهة المسؤلة الثانٌة: 
ودلٌلنا ما  روهة،الحدود فً المساجد مك إقامة أن األكثرٌةقال الماوردي: وهذا صحٌح وهو قول 

))ال تقام الحدود فً قال:  النبً  أنوس عن ابن عباس وعمر بن دٌنار عن طا ىرو
 .  (71) (((74)المساجد

 مذاهب: أربعةالحدود فً المساجد على  إقامةواختلف العلماء فً 

عدم إقامة الحدود فً المساجد وهو رواٌة عن عمر وعلً وعبد هللا بن سعود  انقُل األَل:انقُل األَل:
(72)، 

والحنابلة فً الرأي الراجح  (57)والشافعٌة  (57)والمالكٌة (51)وإلٌه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفٌة
 .(55)واإلمامٌة (57)والزٌدٌة (54)عندهم

استدلوا بؤدلة نقلٌة من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة المطهرة واألثر، فمن القران الكرٌم  حجتٍم:حجتٍم:

 . (52)(   ( 36ُو َأْف تُػْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْسُمُو ُيَسبُِّح َلُو ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواْْلَصاِؿ )ِفي بُػُيوٍت َأِذَف الل  ) قوله تعالى 

فً اآلٌة داللة على وجوب صون المساجد وتنظٌفها وتطٌٌبها ورفعها وإقامة الحدود  َجً انذالنح:َجً انذالنح:
فً المسجد؛ ألنه بذلك ال ٌكون فٌها وتعزٌرها بالدم كالقتل والقطع فال ٌجوز أن ٌقام شًء من ذلك 

عن رفع  تطٌٌب وال تنظٌف، وكذلك أن المحدود قد ٌرفع صوته عند الجلد، وقد نهى رسول هللا 
 .  (54)الصوت فً المسجد
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 ومن السنة النبوٌة المطهرة األحادٌث اآلتٌة:

أن ٌستقاد فً المسجد ،وأن ٌنشد  قال: نهى رسول هللا   (51)عن حكٌم بن حزام .7
.(52)األشعار ، أو تقام فٌه الحدودفٌه 

قال: ))ال تقام الحدود فً المساجد وال ٌقتل   قال: إن رسول هللا  عن ابن عباس  .7
.  (21) الوالد بالولد((

(27)عن واثلة ابن االسقع  .4
  قال: قال رسول هللا جنبوا مساجدكم صبٌانكم(( :

مة حدودكم وسل سٌوفكم ومجانٌنكم وشراركم وبٌعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقا
 . (27) واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها فً الجمع((

  َجً انذالنح: َجً انذالنح: 

عن إقامة الحدود فً المساجد؛ وذلك ألنها لم  فً هذه األحادٌث داللة واضحة على نهً النبً 

َوِإْذ َجَعْلَنا  ) تبن لهذا الغرض، وإنما بنٌت للصالة وقراءة القرآن وذكر هللا تعالى بتطهره، وقال تعالى
َماِعيَل َأْف َطهَِّرا بَػْيِتَي لِلط ائِِفيَن اْلبَػْيَت َمثَابًَة لِلن اِس َوَأْمًنا َوات ِخُذوا ِمْن َمَقاـِ ِإبْػَراِىيَم ُمَصلًّى َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبْػَراِىيَم َوِإسْ 

 . (27)  (24)(َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّك ِع السُُّجودِ 

 . (25) : ))ال تقام الحدود فً المساجد وال ٌقتل الوالد بالولد((ن ابن مسعود فعأما األثر: 

والذي ٌتبٌن لً من خالل استقرئً فً األثر التؤكٌد على نهً عن إقامة الحدود فً  َجً انذالنح:َجً انذالنح:
 المساجد.

 (24)فً باب موانع الصالة (22)ال ٌحرم بل ٌكره، حكاه المرداوي عن صاحب الرعاٌتٌن انقُل انثاوي:انقُل انثاوي:
 ولم ٌذكر حجة له.

  انقُل انثانث: يجُص إقامح انحذَد في انمساجذ.انقُل انثانث: يجُص إقامح انحذَد في انمساجذ.

 .(22)ولم تذكر حجٌته  (21)وإلٌه ذهب ابن أبً لٌلى

((4141))انقُل انشاتع: جُاص انجهذ فقط في انمساجذانقُل انشاتع: جُاص انجهذ فقط في انمساجذ
..  

 .(47)وإلٌه ذهب الظاهرٌة ، وقالوا: إن كان الجلد خارج المسجد أحب من داخله

  حجتٍم:حجتٍم:

 الكرٌم:احتجوا بدلٌل من القرآن 
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ـَ َعَلْيُكْم ِإَّل  َما ا)قوله تعالى:  ْضُطرِْرُتْم ِإلَْيِو َوَما َلُكْم َأَّل  تَْأُكُلوا ِمم ا ذُِكَر اْسُم الل ِو َعَلْيِو َوَقْد َفص َل َلُكْم َما َحر 
 .(47)(بِاْلُمْعَتِدينَ  َوِإف  َكِثيًرا لَُيِضلُّوَف بَِأْىَوائِِهْم ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإف  رَب َك ُىَو َأْعَلمُ 

  َجً انذالنح:َجً انذالنح:

فً اآلٌة داللة واضحة أن هللا بٌن للمسلمٌن ما حرم علٌهم ، فلو كان إقامة الحدود بالجلد فً 
 . (44)المساجد حراما لفصل لنا ذلك

  انتشجيح.انتشجيح.

والذي ٌبدو لً وهللا اعلم من عرض االدلة ان الراجح هو ما ذهب الٌه اصحاب المذهب االول القائل 
بتحرٌم إقامة الحدود فً المساجد ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعٌن واألئمة 

 المجتهدٌن فً الدٌن، وهو الذي أرجحه؛ لقوة ما استدلوا به من النصوص ووضوح الداللة فٌها.

انمسأنح انثانثح: ال يحكم انقاضي ٌَُ غضثان
(47) 

ٌعتمد بنظره الوقت الذي ٌكون فٌه ساكن معتدل  قال الماوردي: وهو الصحٌح، ٌنبغً للقاضً أن
 . (45)األحوال لٌقدر على االجتهاد فً النوازل وٌحترس من الزلل فً األحكام

لقد حرص الفقهاء كل الحرص على تحقٌق العدالة القضائٌة؛ لذا اهتموا بالجانب النفسً للقاضً ، 
قاضً منافذ اإلدراك الصحٌح وركزوا على جانب الغضب ، وكٌف أن انفعال الغضب ٌسد عن ال

لجوانب القضٌة المختلفة فٌظهر حكمه غٌر سلٌم ، وقد اتفق الفقهاء على أنه ال ٌنبغً للقاضً أن 
 .(42)ٌحكم بٌن اثنٌن وهو غضبان

وذلك لما جاء عن أبً بكرة  أنه كتب إلى ابنه وكان بسجستان: بؤن ال تقضً بٌن اثنٌن وأنت 
فال خال بٌنهم  (44) : ))ال ٌقضٌن حكم بٌن اثنٌن وهو غضبان((ٌقول غضبان فإنً سمعت النبً 

فً أنه ال ٌنبغً للقاضً أن ٌقضً وهو غضبان؛ لكونه ٌمنع حضور القلب واستٌفاء الفكر الذي 
ٌتوصل به إلى إصابة الحق فً الغالب ، أما إن استبان له الحق واتضح الحكم عرف الغضب لم 

غضب فال ٌإثر فٌه ، وإذا عرضت للقاضً حالة من تلك الحاالت ٌمنعه؛ الن الحق قد ظهر له قبل ال
 وهو فً المجلس القضاء جاز له وقف النظر فً الخصومات واالنصراف.

  )حجتٍم(:)حجتٍم(:

 .(41) قال: ))ال ٌحكم أحد بٌن اثنٌن ، وغضبان(( عن النبً  ما صح عن أبً بكرة  -7

من ابتلى بالقضاء بٌن المسلمٌن ، فال قال: )) عن أم سلمة رضً هللا عنها  أن رسول هللا  -7
 . (42) ٌقضٌن بٌن اثنٌن وهو غضبان((
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قال: ))إذا ابتلً أحدكم بالقضاء بٌن المسلمٌن  عن أم سلمة رضً هللا عنها أن رسول هللا  -4
 .(11)فال ٌقضً وهو غضبان، ولٌس بٌنهم فً النظر والمجلس واإلشارة((

قال: ))ال ٌقضٌن حاكم بٌن اثنٌن ، وهو  هللا عن أم سلمة رضً هللا عنها أن رسول  -7
 .(17) غضبان((

واستدل فقهاء المذاهب بهذه الرواٌات على تجنب الغضب ، ولكنهم اختلفوا فً استنباط الحكم 
 الشرعً منه على ثالثة مذاهب:

  انمزٌة األَل:انمزٌة األَل:

ه، وإلٌه إن اإلمساك عن الغضب من آداب القضاء ، والقاضً إذا قضى وهو غضبان ٌنفذ قضاإ 
 .(12)وهو قول للمالكٌة (15)والظاهرٌة (17)واإلمامٌة (14)والزٌدٌة (17)ذهب الحنفٌة

 حجتهم:

  احتجُا مه انسىح انىثُيح َتانمعقُل.احتجُا مه انسىح انىثُيح َتانمعقُل.  --11

 أما دلٌل السنة النبوٌة:

كان ٌحدث أنه خاصم رجال من األنصار قد شهد بدرا إلى  فما رواه عروة بن الزبٌر أن الزبٌر 
للزبٌر: ) اسقً ٌا  ، كانا ٌسقٌان به كالهما، فقال رسول هللا (14)ج من الحرةفً شرا رسول هللا 

زبٌر، ثم أرسل إلى جارك ، فغضب األنصاري، فقال ٌا رسول هللا: إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه 
حٌنئذ حقه للزبٌر  ثم قال: )اسق ثم احبس حتى ٌبلغ الجد( فاستدعى رسول هللا  رسول هللا 

قبل ذلك أشار إلى الزبٌر برأي سعة له ولؤلنصاري فلما أحفظ األنصاري رسول   وكان رسول هللا
استوفى للزبٌر حقه فً صرٌح الحكم، قال عروة: قال الزبٌر: وهللا ما أحسب هذه اآلٌة نزلت  هللا 

َرَىا ِإف  ال ِذيَن َكَفُروا بِآيَاتَِنا َسْوَؼ ُنْصِليِهْم نَارًا ُكل َما َنِضجَ  )إال فً ذلك ْلَناُىْم ُجُلوًدا َغيػْ ْت ُجُلوُدُىْم بَد 
 .(12) (11)( لَِيُذوُقوا اْلَعَذاَب ِإف  الل َو َكاَف َعزِيًزا َحِكيًما 

  َجً انذالنح:َجً انذالنح:

قضى للزبٌر على األنصاري مع  أن قضاء الغضبان نافذ، وكذا كل ما كان فً حكمه؛ الن النبً 
 ، وقد اعترض على ذلك:(21)غضبه

غٌر مإثر فً الحكم ،  فهذا الغضب منه  ث ال حجة فٌه على رفع الكراهٌة عن غٌره أن الحدٌ
 عن القضاء حالة من وجوه: وال ٌعارض نهٌه 
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 فال ٌتخٌل فً حقه الجور فً الحكم حتى مع الغضب. أن القاضً هنا هو الرسول  -أ

 أن الغضب لم ٌبلغ الحد الذي ٌنهً معهن الحكم. - ب
لقضٌة ولٌس ألمر خارج عنها وبذلك كان غٌر متعارف مع أن الغضب كان ألجل ا - ج

 .(27)النهً الوارد عن القضاء حالة الغضب

  َاحتجُا تانمعقُل:َاحتجُا تانمعقُل:

أن انتفاء الغضب عن القاضً أثناء نظره القضٌة هً من اآلداب ، فإن جرى الحكم مع وجوده فال 
 .(27)ٌإثر مثله فً الحكم؛ ألن الحكم صحٌح

  ي أن يقضي ٌَُ غضثان.ي أن يقضي ٌَُ غضثان.انمزٌة انثاوي: يكشي نهقاضانمزٌة انثاوي: يكشي نهقاض

 .(25)، وقول عند الحنابلة (27)وهو قول عند المالكٌة (24)وإلٌه ذهب الشافعٌة

  حجتٍم:حجتٍم:

احتجوا بؤحادٌث النهً وحملوا النهً فٌها على الكراهٌة نظرا إلى العلة المستنبطة لذلك، وهً أنه 
وإنما ذلك لما هو مظنة لما رتب النهً على الغضب ، والغضب بنفسه ال مناسبة فٌه المنع الحكم ، 

لحصوله ، وهو تشوٌش الفكر ومشغلة الغضب عن استٌفاء ما ٌجب من النظر وحصول هذا قد 
ٌفضً الى الخطؤ عن الصواب ، مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن أفضى الغضب إلى عدم 

 .(22)تمٌٌز الحق من الباطل ، فال كالم ، وإن لم ٌفض إلى هذا الحد فؤقل أحواله الكراهٌة

  انمزٌة انثانث:انمزٌة انثانث:

 .(21)، وهو قول عند المالكٌة(24)حرمه القضاء عند الغضب، وهو القول الراجح عند الحنابلة

 .(22)احتجوا بظاهر أحادٌث النهً وحملوها على التحرٌم:حجتٍمحجتٍم

إن الفقهاء استدلوا باألدلة نفسها ، ولكن اختلفوا فً أحكامها ، والذي ٌراه الباحث أن ما  انتشجيح:انتشجيح:
إلٌه أصحاب المذهب األول هو الراجح بؤن األمر من اآلداب؛ وذلك الن النهً الوارد فً ذهب 

لٌس لذات الغضب ، وإنما لوصف قد ٌإدي إلٌه ، وهو تشوٌش الفكر الذي قد  الحدٌث النبً 
ٌإدي إلى الظلم ، فإن وافق الحكم الصواب تبٌن ذلك الوصف لم ٌتحقق ودلٌل ذلك أن أصحاب 

ث ذكروا أن القاضً ال ٌقضً وهو غضبان وال حاقد وال فً شدة الجوع والعطش والهم المذهب الثال
والوجع والنعاس والبرد المإلم والحر المزعج وكذلك فً شدة المرض والخوف والفرح الغالب 

 .(711)والملل والكسل
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نهً ومن المعروف أنه ال ٌمكن حمل هذا األمور على التحرٌم أو الكراهٌة بؤي حال ، فٌصرف ال
الوارد بؤنه من آداب القضاء؛ ألن فٌها ثورة نفسٌة تشوٌش على القاضً فً قضائه فٌقع فً الخطؤ، 

 فمن اآلداب أال ٌكون فً حالة الغضب حتى ٌكون قضاإه سدٌدا ال ظلم فٌه، وهللا اعلم بالصواب.   

 املطهة انثاني : وفيه ثالثح يسائم                            

 نى: كشاٌيح اتخار انحاجةانمسأنح األَ

قال الماوردي: وهذا صحٌح ٌكره للقاضً أن ٌكون محتجبا وٌكره أن ٌكون له حاجب على إذنه 
، ولٌس له أن ٌحتجب إال فً أوقات االستراحة (717)ٌكون وصول المتنازعٌن إلٌه موقوفا على إذنه

، فال بد للقاضً (717)اسإال فً غٌر مجلس حكم إن شاء ، وٌنبغً أن ٌقوم على رأسه من ٌرتب الن
من أعوان ٌكونون حوله لٌزجوا من ٌنبغً زجره المتخاصمٌن ، وٌنبغً أن ٌخفف منهم ما استطاع، 

ٌنكر على القضاة اتخاذ األعوان ، فلما ولً القضاء وشوش علٌه ما ٌقع من  وقد كان للحسن 
. (717)صال كان أحسن، وان استغنى عن األعوان أ(714)الناس عنده قال: ال بد للسلطان من وزعة

 وقد اختلف الفقهاء فً اتخاذ القاضً حاجبا على قولٌن:

 .(712)والمالكٌة (715)ٌستحب للقاضً أن ٌتخذ حاجبا، وبه قال الحنفٌة انقُل األَل:انقُل األَل:

بٌن هللا ورسوله وبٌن الحٌاة الدنٌا عند مطالبتهن  ما ثبت فً قصة تخٌٌر نساء النبً  حجتٍم:حجتٍم:
استؤذن فً الدخول  تخذ غالمه رباحا األسود على الباب، وان عمر قد ا النفقة أن رسول هللا 

 .(714)علٌه
كان فً وقت خلوته بنفسه ٌتخذ  دل الحدٌث عمر حٌن استؤذن له رباح األسود أنه َجً انذالنح: َجً انذالنح: 

 .(711)بوابا ، ولوال ذلك الستؤذن عمر لنفسه ولم ٌحتج إلى قوله: ٌا رباح استؤذن لً

 ))دخل حائطا وأمرنً بحفظ باب الحائط(( قال: إن النبً حدٌث أبو موسى األشعري  .7

(712). 

جعل من ٌحفظ باب الحائط والبستان إثناء دخوله فٌه ، مما ٌدل على  أن رسول هللا  َجً انذالنح:َجً انذالنح:
 مشروعٌة اتخاذ الحاجب والبواب.

،  وكان (771)أن الخلفاء األربعة قد اتخذ كل منهم حاجبا ، فكان حاجب أبً بكر شدٌدا .7
وكان حاجب علً  (777)وكان حاجب عثمان مواله حمران (777)اجب عمر مواله ٌرفؤح

 .(774)مواله قنبرا 

أن اتخاذ الخلفاء الراشدٌن للحجاب دلٌل على مشروعٌة ذلك ، إذ لو كان ممنوعا لما  َجً انذالنح:َجً انذالنح:
 .فعلوه 
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ً فً أن عدم اتخاذ الحاجب ٌترتب علٌه اإلخالل بالقضاء ، لتزاحم الخصوم إمام القاض .4
 .(777)وقت واحد وإحداث الجلبة والضوضاء

أنه ال ٌنبغً للقاضً أن ٌتخذ حاجبا ، إال فً غٌر مجلس الحكم ، وبه قال : انقُل انثاويانقُل انثاوي
 .(772)والحنابلة (775)الشافعً

))ما من إمام ٌغلق باب دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إال أغلق هللا  قول الرسول  حج تٍم:حج تٍم:
  (774) ه وحاجته ومسكنته((أبواب السماء دون خلت

))من واله هللا عز وجل شٌئا بٌن أمر المسلمٌن ، فاحتجب دون حاجتهم  قول رسول هللا   .7
 (.771) وخلتهم وفقرهم احتجب هللا عنه دون حاجته وخلته وفقره((

  َجً انذالنح مه انحذيثيه:َجً انذالنح مه انحذيثيه:

  (772)مثل فعلهمجازاة هللا تعالى للمحتجب من الوالة ومنهم القضاء عن المحتاجٌن إلٌه ب

، كان ال ٌغلق دونه األبواب وإال ٌقوم دونه أن رسول هللا  ما ورد عن الحسن   .7
 .(771)الحجبة

بامرأة وهً تبكً عند فبر ، فقال:  اتقً هللا  قال: مر النبً  عن انس بن مالك  .4
،  واصبري فقالت: إلٌك عنً ، فإنك خلو من مصٌبتً، قال: عرفته قال: إنه لرسول هللا 

ال: فجاءت إلى بابه فلم تجد علٌه بوابا، فقالت: ٌا رسول هللا وهللا ما عرفتك ، فقال النبً ق
 ))(777): ))إن الصبر عند أول صدمة. 

  َجً انذالنح:َجً انذالنح:

لم ٌتخذ حجابا ٌمنعون الناس من الوصول إلٌه وقد بوب البخاري على هذا الحدٌث فً   أن النبً 
 .(777)لم ٌكن له بواب  صحٌحه بقوله: باب ما ذكر أن النبً 

  انذنيم انعقهي:انذنيم انعقهي:

 .(774)إن الحاجب والبواب ربما منعا ذا الحاجة ، الغرض النفس أو غرض الخصام 

  انتشجيح:انتشجيح:

الراجح القول الثانً القائل باتخاذ الحاجب للنداء الخصوم وترتٌب دخولهم على القاضً عند حلول 
ات ، وما ال ٌلٌق بها ، وهللا اعلم موعدهم، وحفظ امن الجلسات، ودور المحاكم، من االعتداء
 بالصواب. والذي ٌبدو لً ما ذهب الٌه اصحاب القول الثانً.  

انمسأنح انثاويح: انقُل في مشاَسج
(777)

 انقاضي نهقضاج 



 

 مجلة كلية العلوم االدالمية
 أدب القاضي من خالل كتابه الحاوي الكبير االمام الماوردي فيترجيحات 

 

                                                    552                                  

 م7172أٌلول  72هـ  ـــ 7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

: أما المشاورة  فندوب إلٌها فً األمور المشتبهة لما أورده الشافعً من (775)قال الماوردي
أنه قال: ))إن المستشٌر   لسنة نبٌه وهو ما روي عن النبً كتاب هللا تعالى والتفسٌر الحسن و

 .(772) معان والمستشار مإتمن((

وقد اتفق الفقهاء على أن القاضً ال ٌشاور احدا فً المسائل التً بها نص من القرآن أو السنة أو 
. (774)فً المسائل التً حصل االتفاق أو اإلجماع علٌها ، فهو لٌس بحاجه إلى المشاورة حٌنئذ

اختلف الفقهاء فً حكم المشاورة فٌما لم ٌؤت به نص صرٌح من الكتاب والسنة أو اإلجماع على 
 ثالثة أقوال:

أن مشاورة القاضً لغٌره من الفقهاء ممن ٌحضرون مجلسه مستحبة وقد ذهب إلى  انقُل األَل:انقُل األَل:
  (747)فً قولوالحنابلة   (741)والشافعٌة  (772)والمالكٌة فً قول  (771)هذا القول كل من الحنفٌة

 ووافقهم الماوردي.

  حجتٍم:حجتٍم:

 الدلٌل االول: 

بعث معاذ بن جبل قاضٌا على الٌمن ، فقال له: ))كٌف تقضً ؟ فقال: اقض بما فً   أن النبً 
، قال: فإن لم ٌكن فً سنة رسول  كتاب هللا، قال: فإن لم ٌكن فً كتاب هللا ؟ قال فسنة رسول هللا 

لو، قال: الحمد هللا الذي وفق رسول رسول هللا لما ٌرضى رسول هللا ؟ قال: اجتهد رأي وال آ
 . (747)هللا((

  َجً انذالنح:َجً انذالنح:

وقد مر ٌشتمل على الفوائد: منها أن  ٌقول الحسام الشهٌد ))رحمه هللا(( ذكر حدٌث معاذ 
السلطان إذا أراد تقلٌد رجل عمال فٌنبغً أن ٌمتحنه فً بعض أعماله؛ لٌعرف هداٌته وحذاقته فً 

سؤل معاذا عن بصف عماله، فقال له بم تحكم ؟، فقال معاذ: بكتاب   ك ، أال ترى أن الرسول ذل

إلى  حٌنما بعث معاذ ابن جبل   ، وهو أقوى ما ٌمكن االستدالل به لهم الندب أن الرسول (744)هللا

حابة على ذلك ، كما أن القضاة من الص  الٌمن قاضٌا لم ٌذكر فٌه المشاورة ، وأقره النبً 
))رضوان هللا علٌهم(( لم ٌلتزموا الشورى فً األقضٌة التً كانت تعرف علٌهم ، بل كان لكل واحد 
منهم منهجه وطرٌقته التً ترجع إلى اجتهاده فالبعض كان ٌشاور والبعض اآلخر كان ٌصدر حكمه 

 .(747)بناء على اجتهاده دون مشاورة

ِمَن الل ِو لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب ََّلنْػَفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف فَِبَما رَْحَمٍة )قال تعالى:  انذنيم انثاوي:انذنيم انثاوي: 
ُهْم َواْستَػْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُىْم ِفي اْْلَْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فَػتَػوَك ْل َعَلى الل ِو ِإف  الل َو ُيِحبُّ الْ   . (745)(ُمتَػوَكِِّليَن َعنػْ
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 . (742) أن سٌاق آٌة عمران ٌستوفً منها أن اآلمر ٌحمل على الندب ال الوجوب(( اللة:وجه الد

ٌتصف بصفة العصمة ، ورأٌه ))علٌه الصالة والسالم(( الرأي، وقٌام النبً   أن النبً  -7
   .(744)بالشورى هو من باب اإلرشاد المته لتقتدي به

أن مشاورة القاضً لغٌره من الفقهاء والعلماء واجبة، وبخاصة فٌما أشكل علٌه،   انقُل انثاوي:انقُل انثاوي:
 .(742)والحنابلة فً قول (741)وقد ذهب إلٌه كل من: المالكٌة فً قول

  حجتٍم.حجتٍم.

   .(771)چ ڤ ڦ ڦچ قال هللا تعالى  -7

  َجً انذالنح:َجً انذالنح:  

 .(777)ٌفٌد الوجوب وقد تجرد عن القرائن الصارفة به إلى الندب 

ألصحابه ٌإكد هذا الوجوب فقد كان مإٌدا بالوحً لكنه رغم ذلك كان   ورة النبً أن مشا -7
 .(777)ٌشاورهم ، بل جاء األمر الربانً من هللا تعالى أن ٌشاورهم

  انقُل انثانث: انقُل انثانث: 

أن مشاورة القاضً لغٌره فً المسائل التً أشكلت ولم ٌعرف حكمها غٌر جائر ، وقال بهذا القول 
 .(774)ابن حزم الظاهري

  حجتٍم: حجتٍم: 

 استدل بالقران الكرٌم والمعقول:

 .(777)( َوََّل تَػْقُف َما لَْيَس َلَك بِِو ِعْلٌم ِإف  الس ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسُئوًَّل  )قال تعالى 

فمن أخذ بما ال ٌعلم فقد قضى ما ال علم له به وعصى هللا  َجً انذالنح:َجً انذالنح:
 (775). 

  انمعقُل:انمعقُل:تت

قال ابن حزام ))رحمه هللا((: ))فإذا لم ٌكن عالما بما ال ٌجوز الحكم إال به ٌحمل له أن ٌحكم بجهله 
بالحكم ، وال ٌحل له إذا كان جاهال بما ذكرنا أن ٌشاور من ٌرى أن عنده علما ثم ٌحكم بقوله؛ ألنه 

 .(772) ال ٌدري أفتاه بحق أم بباطل؟((
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  انشاجح:انشاجح:

ض ألقوال الفقهاء وأدلتهم والذي ٌبدو لً أن الراجح فً المسؤلة هو استحباب أن بعد هذا االستعرا
ٌشاور القاضً غٌره من العلماء فٌما أشكل علٌه من مسائل، وال ٌجب علٌه ذلك وذلك لؤلسباب 

 التالٌة:

أدلة مشروعٌة الشورى كثٌرة ، وهذا األدلة تدل على أن مبدأ الشورى من أبرز دعائم  .7
الذي ال ٌنطق عن الهوى ، وكان مإٌدا   سالم ، وٌكفٌنا استدالال بفعل النبً الحكم فً اإل

 بالوحً ، إال أن هللا سبحانه وتعالى أمره بالمشاورة.
حٌث لم ٌإثر عنه   هناك قرائن صرفت األمر عن الوجوب إلى الندب مثل فصل النبً  .7

ن الخطاب إلى أبً موسى انه بعث معاذا إلى الٌمن قاضٌا ، ورسالة عمر ب  رسول هللا 
 األشعري رضً هللا عنهما.

أن قول ابن حزم ))رحمه هللا(( بعدم جواز مشاورة القاضً لغٌره من العلماء معلل بما إذا  .4
كان قد اخذ رأٌهم وحكم به دون أن ٌتبناه ، لكننا نقول: إن على القاضً أن ٌشاور العلماء 

حكمه فٌما رآه مناسبا وأقرب إلى ، وٌتناقش معهم فً وجهة نظرهم ، ومن ثم ٌصدر 
 تحقٌق العدالة وال ٌكون حٌنئذ قد حكم بقوله الذي تبناه واخذ به من أقوال غٌره.

وبذلك لم تبق البن حزم حجة فٌما ٌقول من أن القاضً سٌحكم حٌنئذ بقول غٌره وال ٌعلم أن كان ما 
 أفتاه حقا أو باطال.

 انمسأنح انثانثح: حضُس انقاضي انُالئم

ل الماوردي ))رحمه هللا(( وإذا أجاب عم اإلجابة كل داع ، وإذا امتنع عم باالمتناع داع ولم ٌخص قا
باإلجابة قوما دون قوم لظهور المماٌلة وتوجه الظن إلٌه ، واألولى به عندي فً مثل هذا الزمان أن 

لفقهاء فً إجابة ، واختلف ا(774)ٌعم بامتناعه جمٌع الناس؛ ألنه سرائر قد خبثت والظنون قد تغٌرت
 القاضً الدعوة إلى الولٌمة على ثالثة مذاهب:

  انمزٌة األَل: جُاص حضُس انقاضي انُالئم.انمزٌة األَل: جُاص حضُس انقاضي انُالئم.

والشافعٌة على ، (772)والمالكٌة على راجح عندهم (771)والٌه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفٌة
 .(757)والزٌدٌة (751)الصحٌح

كن لصاحبها خصومة فإن كانت له خصومة قال الحنفٌة والشافعٌة: إجابة الولٌمة من السنة ما لم ٌ
 .(757)فال ٌحضرها؛ الن ذلك ٌإدي إلى إٌذاء الخصم اآلخر

 .(754)قال الشافعٌة أٌضا : إذا كثرت الوالئم وقطعته عن الحكم تركها فً حق الجمٌع
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  حجتٍم:حجتٍم:

 احتجوا باألدلة من السنة النبوٌة:

عوة فقد عصى هللا من لم ٌجب الد  قال: قال رسول هللا  ما رواه ابن عمر   .7
 .(757)ورسوله

  َجً انذالنح:َجً انذالنح:

 .(755)فً الحدٌث دلٌل على انه ٌعصً هللا ورسوله من لم ٌجب الدعوة

 .(752)كان ٌحضر الوالئم وٌؤمر بحضورها  أن النبً  -7

  انمزٌة انثاوي:انمزٌة انثاوي:

،  (751)وهو رأي عند المالكٌة (754)أنه تجب علٌه اإلجابة كغٌره من الناس، وإلٌه ذهب الحنابلة
، وقال الحنابلة: إن كثرت وازدحمت تركها كلها ولم ٌجب أحدا؛ الن ذلك (752)عند الشافعٌة ورأي

 .(721)ٌشغله عن الحكم الذي قد تعٌن علٌه

  حجتٍم:حجتٍم:

كان ٌحضرها وٌؤمر بحضورها وقال: ))شر الطعام الولٌمة ٌمنعها من ٌؤتٌها وٌدعى   أن النبً 
 .(727)  ورسوله((إلٌها من ٌؤباها ومن لم ٌجب الدعوة فقد عصى هللا

الحدٌث دلٌل على أن ٌجب على من ٌدعى اإلجابة ، وان كانت شر الطعام ، وانه ٌعصً  َجً انذالنح:َجً انذالنح:
 .(727)هللا ورسوله من لم ٌجب

 تحرم علٌه اإلجابة إلٌها. انمزٌة انثانث:انمزٌة انثانث:

 .(724)وهو رأي عند الشافعٌة

  حجتٍم:حجتٍم:

 احتجوا بالمعقول: 

من المتخاصمٌن أن المقصود بالضٌافة صاحبه ، وانه تبع ،  أن فً إجابة الدعوة ما ٌوهم كل واحد
 .(727)وهذا ٌشكك بسائر وجوه التسوٌة
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  انتشجيح:انتشجيح:

الذي ٌبدو لً راجحا هو ما ذهب الٌه اصحاب المذهب األول الذي؛ ألنه إجابة الولٌمة من السنة ما 
إٌذاء الخصم  لم ٌكن لصاحبها خصومة ، فان كانت له خصومة فال ٌحضرها؛ ألنه ذلك ٌإدي إلى

 ؛ والن هذا المذهب ٌجمع بٌن األمر بحضور الوالئم ، وبٌن تجنٌب القاضً الرٌبة.(725)اآلخر

وألنه القاضً كغٌره فً خطاب التكلٌف: إال ما كؤن مإثر فً حكمه كان تكون الدعوة من المتداعٌٌن 
عرف بالعرف ، ففً لدٌه، للتهمة ، وهذه المسؤلة فً نظري ٌإثر فٌها العرف؛ الن ضابط التهمة ٌ

قوم ٌتهم القاضً بحضوره الولٌمة ، وعند آخرٌن ال ٌتهم بذلك ، فٌعمل بعرف كل بلد أو قوم بما 
تعارفوا علٌه ، بل ربما عدا بعض الناس بعرفهم عدم إجابة الدعوة منقصة وعٌبا ، فٌراعً ذلك 

  اعلم بالصواب. القاضً ، وٌحرص على إفادة الناس ودعوتهم للخٌر إذا حضر مجالسهم، وهللا
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 الخاتمة

بعد اتمام بحثً فً موضوع اختٌارات االمام الماوردي من خالل كتابه الحاوي الكبٌر باب  -7
ادب القاضً توصلت الى اهم النتائج تبٌن لً ان اراء االمام الماوردي كانت موافقة لآلراء 

فً آرائه الفقهٌة االمام الشافعً ))رحمه هللا(( وكان اختالفه مع بعض علماء الشافعٌة 
 وكان ٌتفق وٌختلف فً آرائه الفقهٌة مع باقً المذاهب االسالمٌة االخرى.

ان االمام الماوردي ٌعتمد على آرائه من الكتاب والسنة واالجماع والقٌاس والمعقول وكان  -7
 كثٌرا ٌذكر االجماع المروي عن الصحابة ))رضوان هللا علٌهم(( وٌستدل به.

 ٌكره اقامة الحدود فً المساجد. ان االمام الماوردي  -4
 ان االمام الماوردي ٌكره القضاء فً المساجد. -7
ولقد تبٌن لً أنه ال ٌجوز للقاضً ان ٌقضً فً وقت الغضب وكل ما ٌإثر فً تعرفه  -5

وادراكه.

ولقد تبٌن لً ان تولً امر القضاء دائر بٌن الترغٌب والترهٌب فالترغٌب لمن كان ٌصلح  -2
بق شرع هللا فٌه وحكم بٌن الناس بالعدل اما الترهٌب غٌر قادر علٌه، للقضاء، وان تواله ط

فان تولً القضاء جار وظلم.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 مجلة كلية العلوم االدالمية
 أدب القاضي من خالل كتابه الحاوي الكبير االمام الماوردي فيترجيحات 

 

                                                    522                                  

 م7172أٌلول  72هـ  ـــ 7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

الهوامش

 
                                                           

  58(النساء: 1)

 49( المائدة :  2) 

، قاؿ ابو دواد: ىذا اصح شيء فيو، سنن الترمذي كتاب 3573رقم  2/322سنن ابي داود كتاب اَّلقضية باب في القاضي يخطئ  (3)
 .  1322رقم  3/612اَّلحكاـ باب القاضي... 

، ابو داود في سننو كتاب اَّلقضية باب اجتهاد الرأي في 3/616ـ باب في القاضي كيف يقضي اخرجو الترمذي في سننو كتاب اَّلحكا(4)
، واللفظ للترمذي، والحديث ضعيف ضعف ابن الجوزي رحمو اهلل سنده واف كاف قد صحح معناه فقاؿ عنو: ))ىذا حديث 3/303القضاء 

لعمري اف كاف معناه صحيحا انما ثبوتو َّل يعرؼ َّلف الحارث بن عمرو َّل يصح واف كاف الفقهاء كلهم يذكروف في كتبهم ويعتمدوف عليو و 
 .2/757مجهوؿ واصحاب معاذ من اىل حمص َّل يعرفوف وما ىذا طريق فال وجو لثبوتو((، ينظر: العلل المتناىية في اَّلحاديث الواىية 

    .  15،9/751، تاريخ اَّلسالـ  102-101/ 24/12تاريخ بغداد اَّلجزاء ينظر :  (5)
    .  12/101تاريخ بغداد ينظر :  (6)
    .  5/9155معجم اَّلدباء ينظر :  (7)
    .  1/477اَّلنساب ينظر :  (8)
    .  7/236معجم البلداف ينظر :  (9)
 2/637، طبقات الفقهاء الشافعية  5/1955/   ، ارشاد اَّلريب  6، تاريخ بغداد  109،  56مقدمة محقق كتاب الحاوي ينظر :  (10)

     .  18/64، سير اعالـ النبالء 
    ستأتي ترجمتو في شيوخ الماوردي  ينظر :  (11)
        ستأتي ترجمتو في شيوخ الماوردي  ينظر :  (12)
       ستأتي ترجمتو في شيوخ الماوردي   ينظر :  (13)
        ستأتي ترجمتو في شيوخ الماوردي  ينظر :  (14)
        في شيوخ الماوردي   ستأتي ترجمتو ينظر :  (15)
      .  57مقدمة المحقق لكتاب الحاوي  ينظر : (16)
 .1/22الحاوي الكبير: ( 17)
ويمر بن أبيض اْلنصاري العجالني، وقاؿ الطبراني وابن قتيبة ىو عومير بن حارث بن زيد بن حارثة العجالني وىو صاحب اللعاف ىو ع( 18)

من الهجرة، حين قدـ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم من تبوؾ. أسد  9كاف لعانها في شعباف سنة الذي رمى زوجتو بشريك بن السحماء و 
 .4/304الغابة: 

 . 16/13الحاوي الكبير  (19)
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والنسائي في  1721، وعبد الرزاؽ في المصنف 1301، وابن خزيمة 81و  80حديث  18اخرجو مسلم  في كتاب المساجد باب  (20)
 .5/360، واحمد 715اجة ، وابن م25المساجد باب 

ىػ وىو من كبار التابعين اختاره عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو قاضيا 42ىو شريح بن الحارث بن معاوية بن عامر الكندي ولد سنة   (21)
ىػ، ينظر: 78على الكوفة لسعة علمو واطالعو واجتهاده واستمر في القضاء الى اف عزلو الحجاج كاف محسنا كريما حليما لين العريكة ت 

 . 1/85ـ 1974، 2لبناف ط –الفتح المبين في طبقات اَّلصوليين عبد اهلل مصطفى المراغي مكتبة محمد امين بيروت 
 . 2/521ىػ، ينظر: تقريب التهذيب 106ىو محارب بن دثار السدوسي الكوفي القاضي ثقة اماـ زاىد من الطبقة الرابعة مات  (22)
واني ابو سليماف اوؿ من نقط المصاحف ولد باَّلىواز وسكن البصرة وكاف من علماء التابعين عارفا يحيى بن يعمر الواشقي العد  (23)

ىػ فكاف  83بالحديث والفقو ولغات العرب من كتاب الرسائل الديوانية وفي لغتو اغراب وتقعر وصاحب يزيد بن المهلب الى خراساف سنة 
 .2/226ػ، ينظر: وفيات اَّلعياف ى129كاتب رسائلو ولي قضاء البصرة الى اف مات سنة 

ىو عمرو بن سليم بن خلدة بن مخلد الزراقي اَّلنصاري المدني روى عن سعيد بن المسيب وعاصم ابن عمرو المدني وغيرىم وروي  (24)
ىػ،  306خلف ت عنو عامر بن عبد اهلل بن زيبر وعبد اهلل بن عامر اَّلسلمي وغيرىما وثقو النسائي، ينظر: اخبار القضاة لوكيع محمد بن 

 . 5/420ـ، وتهذيب الكماؿ 1974 1عالم الكتب بيروت ط
 .10/96ينظر: المغني   (25)
 .20، معين الحكاـ 7/113، بدائع الصنائع 110ينظر: متن القدوري   (26)
 .1/34ينظر: تبصرة الحكاـ   (27)
 .3/469شرح منتهى اَّلرادات ، 6/312، كشف القناع 11/191، اَّلنصاؼ 10/96ينظر: المغني والشرح الكبير   (28)
 .20، معين الحكاـ 7/13ينظر: بدائع الصنائع   (29)
 .5/144المدونة    (30)
 .21سورة ص:    (31)
 .4/137حاشية الدسوقي   (32)
 . 3/469، شرح منتهى اَّلرادات 1/34، تبصرة الحكاـ 20ينظر: معين الحكاـ  (33)
 .391-4/390ينظر: مغني المحتاج   (34)
 .10/100المغني ينظر:   (35)
 .9/45، المغني 6/312، كشاؼ القناع 6/369فتح القدير   (36)
 .4/390، مغني المحتاج 8/123، حلية العلماء 2/294ينظر: المهذب   (37)
 .4/90ينظر: شرح اَّلزىار   (38)
 .1/120ينظر: المصدر السابق   (39)
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رقم  1/397لضالة في المسجد وما يقولو من سمع الناشد صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصالة باب النهي عن نشد ا  (40)
569. 

 . 4/490ينظر: مغني المحتاج  (41)
 . 391-4/390ينظر: مغني المحتاج  (42)
 .10/100ينظر: المغني   (43)
ثة الذين احد الثال ىو كعب بن مالك اَّلنصاري السلمي المدني صحابي مشهور شهد العقبة الثانية والمشاىد بعدىا غير تبوؾ وىو (44)

 . 3/8عاما بعد اف عمي وكاف احد شعراء النبي صلى اهلل عليو وسلم، ينظر: اَّلستيعاب  77ىػ وىو ابن 50خلفوا روى عنو جماعة مات سنة 
 .1558رقم  3/1192صحيح مسلم كتاب المساقاة باب اَّلستحباب الوضع من الدين   (45)
يء منتهاه والحد المنع ومنو قيل للبواب حداد وسجناء ايضا وحده عليو الحد الحدود جمع حد وىو الحاجز بين الشيئين وحد الش (46)

ايضا وحده وانما سمي حدا َّلنو يمنع من المعاودة وقيل للعقوبات على الذنوب حدود كجلد الزاني البكر ورجم المحصن وقطع يد السارؽ 
ها، ينظر: غريب الحديث َّلبي محمد عبد اهلل  بن مسلم بن قتيبة َّلنها عقوبات حدىا اهلل عزوجل فليس َّلحد اف يتجاوزىما وَّل يختصرر عن

 .1/22ىػ، 1397 1ىػ ػ تحػ.د. عبد اهلل الجبوري مطبعة العاني بغداد ط276الدينوري ت 
ا الحنفية واصطالحا عقوبة مقدرة شرعا وجبت حقا هلل تعالى زجرا الفاعلة عن المعاودة مثلو ولغيره عن سلوؾ منهجو والحدود الستة كما قررى

حد الزنا وحد شرب الخمر  وحد السكر وحد القذؼ وحد السرقة وحد قطع الطريق، ينظر: المحيط البرىاني في فقو النعماني لبرىاف الدين 
ىػ 1424ىػ تحػ. عبد الكريم سالم، دار الكتب العلمية بيروت 616محمد بن تاج الدين احمد بن برىاف الدين عبد العزيز بن عمر مازة ت 

ىػ دار 1122ىػ لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ت 179، وشرح الزرقاني على موطأ اَّلماـ مالك بن انس ت 3/405ـ، 2004-
، مغني المحتاج لمعرفة معاني الفاظ المنهاج شمس الدين محمد بن احمد الشربيني القاىري 4/165ىػ 1411، 1الكتب العلمية بيروت ط

 .10/150، اَّلنصاؼ 4/192لطباعة والنشر بيروت بال تاريخ ىػ دار الفكر ل 977الشافعي ت 
 .16/32الحاوي الكبير   (47)
، وابن ابي 11/6، 3/228، 2/147، الطبراني 3/434، واحمد 2599، وابن ماجة 2/190، الدارمي 1401اخرجو الترمذي   (48)

، الحلية 18234و  1710زاؽ في المصنف ، عبد الر 4/369، الحكاـ 8/328، البيهقي 360، واسنى المطالب 43-10/42شيبة 
 قاؿ اَّللباني رحمو اهلل: الحديث حسن. 4/340، نصب الراية 141، 3/86، الدارقطني 4/18
ىػ تحػ. كماؿ يوسف الحوت مكتبة الرشد 235ينظر: المصنف في اَّلحاديث واَّلثار َّلبي بكر عبد اهلل بن محمد بن ابي شيبة الكوفي  (49)

 . 5/526ىػ 1409، 1الرياض ط
، 2ىػ دار المعرفة بيروت ط483ينظر: المبسوط لشمس اَّلئمة ابي بكر محمد بن احمد ابن ابي سهل السرخسي الحنفي ت   (50)

ىػ دار الكتاب العربي 587، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع َّلبي بكر عالء الدين ابن مسعود احمد الكاساني ت 9/101ىػ 1406
 .7/60ـ، 1982، 2بيروت ط
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ىػ عن عبد 240ىػ برواية سحنوف عبد السالـ ابن سعيد التنوخي ت 179ينظر: المدونة الكبرى لالماـ مالك بن انس اَّلصبحي ت   (51)
 .16/212ىػ 1323، 1ىػ عن اَّلماـ مالك، دار صادر بيروت ط191الرحمن بن قاسم بن خالد العتقي ت 

 .7/163ىػ، 1393، 2دار المعرفة بيروت طىػ 204اَّلـ َّلبي عبد اهلل محمد بن ادريس الشافعي ت   (52)
ىػ 1405ىػ دار الفكر للطباعة والنشر بيروت 620ينظر: المغني لموفق الدين عبد اهلل بن احمد بن احمد بن قدامة المقدسي ت   (53)

10/335. 
 . 6/225ـ، 1975ة بيروت ىػ مؤسسة الرسال840ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء اَّلمصار َّلحمد بن يحيى المرتضى ت  (54)
 . 4/154ينظر: شرائع اَّلسالـ في مسائل الحالؿ والحراـ َّلبي القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى الهذلي  (55)
 . 36سورة النور:   (56)
 . 13/9، المحلى 9/101ينظر: المبسوط   (57)
سنة نصفها  120اشراؼ قريش اسلم مع الفتح عاش ىو ابو خالد حكيم بن حزاـ بن خويلد اَّلسدي ابن اخ خديجة اـ المؤمنين من   (58)

 . 1/320ىػ، ينظر: اَّلستيعاب في معرفة اَّلصحاب 60في الجاىلية توفي سنة 
رقم  3/85، سنن الدارقطني كتاب الحدود 4490رقم  2/573سنن ابي داود كتاب الحدود باب في اقامة الحدود في المسجد   (59)

، 20054، رقم 10/103قاضي باب ما يستحب للقاضي من اف َّل يكوف قضاء في المسجد ، سنن البيهقي الكبرى كتاب ادب ال12
، قاؿ ابن حجر العسقالني : والحديث َّل بأس باسناده، ينظر: تلخيص الحبير في احاديث الرافعي الكبير 5/526مصنف ابن ابي شيبة 

4/86 . 
رقم  3/141، سنن الدارقطني كتاب الحدود 1401رقم  4/19و َّل سنن الترمذي كتاب الديات باب الرجل يقتل ابنو يقاد منو ا  (60)

، قاؿ الزيلعي: والحديث في اسناده اسماعيل بن 15745رقم  8/39سنن البيهقي الكبرى كتاب النفقات باب الرجل يقتل ابنو  180
، 4/340نظر: نصب الراية مسلم المكي وقد تكلم بعض اىل العلم من قبل حفظو وقاؿ ابن القطاف: اسماعيل بن مسلم ضعيف، ي

 . 4/86التخليص الحبير 
واثلة بن اَّلسقع بن كعب اختلف المؤرخوف في اسمو واسم ابيو اسلم قبل تبوؾ وشهدىا كاف من اىل الصفة ثم نزؿ الشاـ شهد فتح   (61)

ىػ وىو اخر من مات 85سنة وقيل مات  165ىػ وكاف حينئذ ابن 83دمشق وحمص وغيرىما ومات في خالفة عبد الملك بن مرواف ت 
 .6/591بدمشق من الصحابة، ينظر: اَّلصابة 

والحديث ضعيف قاؿ الهيثمي: رواه الطبراني في  750رقم  1/247ابن ماجة كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد  (62)
 .  2/26ضعيف، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  الكبير فيو العالء بن كثير الليثي وىو

 .  125سورة البقرة: (63)
 . 10/336ينظر: المغني   (64)
 . 28648رقم  5/526مصنف ابن ابي شيبة كتاب الحدود باب من كره اقامة الحدود في المساجد   (65)
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نة كتاب الرعايتين  ىما الرعاية الكبرى والرعاية الصغرى َّلحمد بن حمداف بن شبيب الحراني نجم الدين القاضي ابو عبد اهلل ولد س   (66)
، ذيل كشف 2/257ىػ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 695ىػ بحراف ورحل الى القاىرة وسمع وتفقو وصنف وولي نيابة القضاء وتوفي 603

 .10/155، اَّلنصاؼ 332-331/ 2الظنوف
 .  10/155اَّلنصاؼ  (67)
اصحاب الرأي ولي قضاء الكوفة واستر على  ىو ابو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى اَّلنصاري الكوفي قاض وفقيو من (68)

ىػ، 148سنة واشتغل بالحديث زمنا فكاف سيئ الحفظ فقاؿ فيو اَّلماـ احمد كاف فقهو احب الينا من حديثو توفي بالكوفة سنة  33ذلك 
 . 7/322ػ ى327ينظر: الجرح والتعديل َّلبي محمد عبد الرحمن ابن ابي حاتم محمد بن ادريس بن منذر التميمي الرازي ت 

 . 10/335، المغني 29ينظر: اَّلشراؼ على مذاىب العلم   (69)
 .13/19ينظر: المحلى   (70)
 .13/29ينظر: المصدر نفسو   (71)
 .119سورة اَّلنعاـ:   (72)
 .13/9ينظر: المحلى   (73)
ره من اجلو وىذا اذا  الغضب في اللغة مصدر غضب يقاؿ: غضب عليو يغضب غضبا وغضبة ومغضبة وغضب لو أي غضب على غي  (74)

 .1/649كاف حيا فاف كاف ميتا يقاؿ غضب بو وىو نقيض الرضا، ينظر: لساف العرب مادة )غ ض ب( 
والغضب اصطالحا: ارادة اَّلضرار بالمغضوب عليو او ىو تغير يحصل عند غلياف دـ القلب ليحصل عنو التشفي للصدر، ينظر: التعريفات 

 . 539، التوقيف على مهمات التعاريف 73ىػ 926الدقيقة َّلبي زكريا اَّلنصاري ت ، الحدود اَّلنيقة والتعريفات 209
 .  33/  16الحاوي الكبير  (75)
، شرح فتح القدير 7/9، بدائع الصنائع 3/3، تحفة الفقهاء 1/96سواء اقالوا بالكراىية او التحريم ينظر:روضة القضاة للسمناني   (76)

، مغني المحتاج 2/293، المهذب 6/198، اَّلـ 1/32، تبصرة الحكاـ 6/122ب الجليل ، مواى4/141، حاشية الدسوقي 7/271
 . 11/209، اَّلنصاؼ 6/316، كشاؼ القناع 11/394، المغني 10/31، المبدع 7/302، الوسيط 4/391
في صحيحو كتاب  ، واخرجو مسلم8/108اخرجو البخاري في صحيحو كتاب اَّلحكاـ باب ىل يقضي القاضي او يفتي وىو غضباف   (77)

 . 3/1432اَّلقضية باب كراىية قضاء القاضي وىو غضباف 
 . 1717رقم  3/1342صحيح مسلم كتاب اَّلقضية باب كراىة قضاء القاضي وىو غضباف   (78)
 . 4/74والحديث حسن اَّلسناد، ينظر: نصب الراية  620رقم  23/284المعجم الكبير   (79)
، والحديث حسن اَّلسناد ينظر: نصب الراية 5867رقم  10/264ومسند ابي يعلى  32 رقم 83مسند اسحاؽ ابن راىويو    (80)

4/74. 
والحديث ضعيف َّلنو في مسنده عبادة بن كثير الثقفي وىو متروؾ، ينظر: مجمع  19114رقم  17/16معجم الطبراني الكبير  (81)

 .  4/227الزوائد 
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 . 7/9نائع ، بدائع الص1/340ينظر: شرح ادب القاضي للخصاؼ   (82)
 .4/319ينظر: شرح اَّلزىار    (83)
 .4/866ينظر: شرائع اَّلسالـ    (84)
 . 9/365ينظر: المحلى   (85)
 . 4/205، الشرح الصغير 1/35ينظر: تبصرة الحكاـ   (86)
اج جنس لها شراج: فبو فتنحني السحاب فافرغ ماءه في شرجو من تلك الشراج الشرجة مسيل الماء من الحرة الى السهل والشر   (87)

، والحرة ىي ارض بظاىر المدينة بها حجارة سود كثيرة وكانت الوقعة بها ينظر: 2/456والشراج جمعها ينظر: النهاية في غريب الحديث 
 .1/365النهاية في غريب الحديث 

 . 56سورة النساء:   (88)
 . 22561رقم  2/964عليو بالحكم البين اخرجو البخاري في صحيحو كتاب الصلح باب اذا اشار اَّلماـ بالصلح فابى   (89)
 . 3/402ينظر: مواىب الجليل   (90)
 . 228ينظر: اصوؿ المحاكمات الشرعية   (91)
 . 3/373ينظر: تحفة الفقهاء   (92)
 . 4/391، مغني المحتاج 143-11/139، وروضة الطالبين 114ينظر: ادب القضاء   (93)
 . 4/205ر ، الشرح الصغي1/35ينظر: تبصرة الحكاـ   (94)
 .3/471، شرح منتهى اَّلرادات 6/316، كشاؼ القناع 1/197ينظر: اَّلنصاؼ    (95)
 . 4/120ينظر: سبل السالـ   (96)
 . 3/471، شرح منتهى اَّلرادات 6/316، كشاؼ القناع 11/197ينظر: اَّلنصاؼ   (97)
 . 4/205، الشرح الصغير 1/35ينظر: تبصرة الحكاـ   (98)
 . 164-4/163ـ ينظر: سبل السال  (99)
 .  3/471، شرح منتهى اَّلرادات 6/316، كشاؼ القناع 11/197ينظر: اَّلنصاؼ  (100)
 .  16/29ينظر: الحاوي الكبير  (101)
 .8/104، التاج واَّلكليل 16/303، البحر الرائق 4/178ينظر: نبيين الحقائق   (102)
وازع أي من سلطاف يكفهم ويزع بعضهم عن بعض يعني السلطاف  أي: اعواف يكفونهم عن التعدي والشر والفساد وفي الرواية من  (103)

، لساف العرب مادة )وزع( 2/736، النهاية في غريب الحديث َّلبن اَّلثير مادة )وزع( 1/536واصحابو، ينظر: غريب القرآف للسجستاني 
 . 8/390حرؼ العين فصل الواو 

 . 17ينظر: معين الحكاـ    (104)
 . 17ينظر: معين الحكاـ   (105)
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 . 1/25ينظر: تبصرة الحكاـ   (106)
، مسلم في صحيحو كتاب الطالؽ باب 1028ص  5191البخاري في صحيحو كتاب النكاح باب موعظة الرجل... زوجها برقم   (107)

 . 596-593ص  1479في اَّليالء واعتزاؿ النساء برقم 
 . 133-13/132فتح الباري   (108)
واللفظ لو،  705ص 3695الصحابة باب مناقب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو برقم  اخرجو البخاري في صحيحو كتاب فضائل  (109)

 . 977ص  2403ومسلم في صحيحو كتاب فضائل الصحابة باب فضل عثماف برقم 
قسم وقيل: اسمو سديد ابن اَّلزمع الكوفي مولي ابي بر رضي اهلل عنو ذكره ابن حباف في التابعين ورجحو ابن حجر حيث ذكره في ال  (110)

 . 3985رقم  3/306، 3753رقم  3/228الثالث من اَّلصابة ورجح اف اسمو شديد، ينظر: اَّلصابة 
 .16/30، الحاوي الكبير 13/133ينظر: فتح الباري    (111)
 . 2002رقم  2/353ينظر: اَّلصابة   (112)
 .  16/30، الحاوي الكبير 5/483ينظر: المهذب  (113)
 . 128، تاريخ القضاء في اَّلسالـ 131-130، 66 ينظر: نظاـ القضاء في اَّلسالـ  (114)
 . 5/483، المهذب 106ينظر: ادب القاضي َّلبن ابي الدـ    (115)
 . 6/475، مطالب اولي النهى 28/239المقنع واَّلنصاؼ   (116)
د في مسنده برقم وقاؿ: الحديث غريب، احم 1332اخرجو الترمذي في سننو كتاب اَّلحكاـ باب ما جاء في اَّلماـ والرعية برقم   (117)

 وصححو ووافقو الذىبي. 4/94، الحاكم في مستدركو كتاب اَّلحكاـ 565/ 29، 18033
، 334ص 2948اخرجو ابو داود في سننو كتاب الخروج والفيء واَّلمارة باب فيما يلـز اَّلماـ من امر الرعية والحجبة عنهم برقم  (118)

، الحاكم في 234ص 1332في سننو كتاب اَّلحكاـ باب اَّلمارة الرعية برقم وسكت عنو ابو داود والمنذري وابن القيم، والترمذي 
 ، وقاؿ الذىبي في التلخيص بكر بن حنيس قاؿ الدارقطني متروؾ.  94-4/93مستدركو كتاب اَّلحكاـ 

 .  319ينظر: الدعوى القضائية  (119)
ضي من اف يقضي في موضع بارز للناس َّل يكوف دونو اخرجو البيهقي في السنن الكبرى كتاب اداب القاضي باب ما يستحب للقا  (120)

 . 10/101حجاب 
 364ص 7154اخرجو البخاري في صحيحو كتاب اَّلحكاـ باب ما ذكر اف النبي صلى اهلل عليو وسلم لم يكن لو بواب برقم  (121)

 .  358ص 926واللفظ لو ومسلم في صحيحو كتاب الجنائز باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة اَّلولى برقم 
 . 11، كتاب اَّلحكاـ رقم 13/132ينظر: فتح الباري   (122)
 . 6/313، كشاؼ القناع 6/475، مطالب اولي النهى 14/221، المغني 5/483المهذب   (123)
زيدا أي  ورد لفظ الشورى في اللغة بعدد من المعاني، تقوؿ: شاروتو في القضية واستشرتو أي راجعتو َّلرى رأيو فيها، واستشار محمد (124)

 .   4/437طلب منو المشورة واشار عليو بالرأي أي وجو الرأي، واشار اليو باليد اومأ، ينظر: لساف العرب مادة )ش و ر( 
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 .  16/48الحاوي الكبير    (125)
. اخرجو 273واصطالحا: فهي استخراج الرأي بمراجعة البعض الى البعض، ينظر:  المفردات في غريب القرآف للراغب اَّلصفهاني   (126)

الحديث صحيح، حاشية : ، وقاؿ اَّللباني 4/422، والترمذي في باب اف المستشار مؤتمن 2/1233ابن ماجة في باب المستشار مؤتمن 
 . 2/408السندي على ابن ماجة 

ردي ، الشرح الكبير للدري6/117، مواىب الجليل 1/108، روضة القضاة 77- 75ينظر: شرح ادب القاضي لحساـ الشهيد  (127)
 .8/254، نهاية المحتاج 1/33تبصرة اَّلحكاـ َّلبن فرحوف  4/104
، شرح ادب القاضي لحساـ 11/107، روضة القضاة 7/271، شرح فتح القدير 16/71، المبسوط 7/5ينظر: بدائع الصنائع   (128)

 .  73الشهيد 
 .  1/33، تبصرة الحكاـ َّلبن فرحوف 7/149ينظر: شرح الخرشي   (129)
، مغني المحتاج 11/142، روضة الطالبين 16/48، الحاوي الكبير 8/254، نهاية المحتاج للرملي 6/203َّلـ للشافعي ينظر: ا  (130)

4/391  . 
 .   396-11/395، المغني َّلبن قدامة 10/36المبدع  (131)
اَّلقضية باب اجتهاد الرأي ، اابو داود في سننو كتاب 3/616اخرجو الترمذي في سننو كتاب اَّلحكاـ باب في القاضي كيف يقضي   (132)

، واللفظ للترمذي، والحديث ضعيف ضعف ابن الجوزي رحمو اهلل سنده واف كاف قد صحح معناه فقاؿ عنو: ))ىذا 3/303في القضاء 
بن  حديث َّل يصح واف كاف الفقهاء كلهم يذكروف في كتبهم ويعتمدوف عليو ولعمري اف كاف معناه صحيحا انما ثبوتو َّل يعرؼ َّلف الحارث

عمرو مجهوؿ واصحاب معاذ من اىل حمص َّل يعرفوف وما ىذا طريق فال وجو لثبوتو((، ينظر: العلل المتناىية في اَّلحاديث الواىية 
2/757. 

اما ابن حجر رحمو اهلل فبعد اف ساؽ اقواؿ العلماء في تضعيف الحديث ذكر قوؿ ابن القاص في تصحيحو بتلقي اَّلمة لو بالقبوؿ حيث 
د استند ابو العباس ابن القاص في صحتو الى تلقي ائمة الفقو واَّلجتهاد لو بالقبوؿ قاؿ: وىذا القدر مغن عن مجرد الرواية وىو قاؿ: ))وق

 .  4/182نظير احتجاج احدىم بحديث ))َّل وصية لوارث((، ينظر: تلخيص الحبير 
 .  22ينظر: شرح ادب القاضي   (133)
 .   338البصل  ينظر: نظرية الحكم القضائي َّلبي  (134)
 .   159سورة اؿ عمراف:  (135)
 .   29ينظر: اَّلحكاـ السلطانية للفراء  (136)
 .   4/219ينظر: تفسير القرطبي  (137)
 .   4/17، التاج واَّلكليل 1/34، تبصرة الحكاـ َّلبن فرحوف 139، الشرح الكبير للدريردي /4/139ينظر: حاشية الدسوقي  (138)
 .   2/205، المحرر في الفقو 11/208، اَّلنصاؼ 6/315ينظر: كشاؼ القناع  (139)
 .  159سورة اؿ عمراف:   (140)



 

 مجلة كلية العلوم االدالمية
 أدب القاضي من خالل كتابه الحاوي الكبير االمام الماوردي فيترجيحات 

 

                                                    522                                  

 م7172أٌلول  72هـ  ـــ 7744ذي الحجة 74(   74) العدد

                                                                                                        

 

  

                                                                                                                                                        

، المحصوؿ في علم 171ينظر: القاعدة اَّلصولية ))اَّلمر يفيد الوجوب ما لم تأت قرينة تصرفو الى الندب((، ينظر: ارشاد الفحوؿ  (141)
 وما بعدىا.    2/57اَّلصوؿ 

 .  2/329حكاـ الجصاص ، ا119-2/118ينظر: احكاـ القرآف   (142)
 .  8/428المحلى َّلبن حـز   (143)
 .  36سورة اَّلسراء:   (144)
 .  8/428المحلى َّلبن حـز   (145)
 .   8/428المحلى َّلبن حـز  (146)
 .  16/44ينظر: الحاوي الكبير   (147)
 .  7/273، شرح فتح القدير 7/10ينظر: بدائع الصنائع   (148)
 .  4/140، حاشية الدسوقي 7/133، شرح الزرقاني 120-6/119ينظر: مواىب الجليل   (149)
 .  7/482، تحفة المحتاج 11/165ينظر: روضة الطالبين   (150)
 .  6/131ينظر: البحر الزخار   (151)
 .  7/482، تحفة المحتاج 11/165، روضة الطالبين 7/273، شرح فتح القدير 7/10ينظر: بدائع الصنائع   (152)
 .  7/482، تحفة المحتاج 11/165 ينظر: روضة الطالبين  (153)
 .  5263رقم  9/202مسند اَّلماـ احمد   (154)
 .  5/91ينظر: سبل السالـ   (155)
 .  9/79ينظر: المغني   (156)
 .  6/480، مطالب اولي النهى 169، كشاؼ القناع /11/203، اَّلنصاؼ 80- 9/79ينظر: المغني   (157)
 .  4/140، حاشية الدسوقي 7/132الزرقاني  ، حاشية120- 6/119ينظر: مواىب الجليل   (158)
 .  7/482، تحفة المحتاج 11/165ينظر: روضة الطالبين   (159)
  6/481، مطالب  اولي النهى 5/169، كشاؼ القناع 11/203، اَّلنصاؼ 80-9/79ينظر: المغني   (160)
من حديث ابي ىريرة  1432رقم  2/155غيره صحيح مسلم كتاب النكاح باب َّل تحل المطلقة ثالثا لمطلقها حتى تنكح زوجا   (161)

 رضي اهلل عنو.  
 .   5/91ينظر: سبل السالـ  (162)
 .   11/165ينظر: روضة الطالبين  (163)
 .  11/165المصدر نفسو   (164)
    7/482، تحفة المحتاج 165ـ11، روضة الطالبين 7/273، شرح فتح القدير 7/10ينظر: بدائع الصنائع   (165)
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                                                Research Summary 
7 . After the completion of research on the subject of the Imam al-

Mawardi choices through his AL-hawi Al-kabeer book door literature judge 
reached the most important results show me that the views of Imam al-
Mawardi was the approval of the views of Imam Shafi'i ((may Allah have 
mercy on him)) and was disagreeing with some scientists Shaafa'is the views 
of jurisprudence was consistent and it differs in his views with the rest of the 
doctrinal and other Muslim sects. 

7 . The Imam Mawardi depends on the views of the Quran and Sunnah and 
the consensus, measurement and reasonable and was often little consensus 
narrated from the Companions ((God bless them)) and inferred it. 

4 . The Imam Mawardi hates the establishment of the border in the 
mosques. 

7 . Imam Mawardi hates the judiciary in the mosques. 
5 . It has been shown me that it is not permissible for a judge to spend at a 

time of anger and all that affects you know and perceive. 
2 . It has been shown to me that he is given a revolving eliminate between 

the carrot and the stick Valtrgab who was fit to spend, and that he took it 
applied the law of God and the rule among people with justice either 
intimidation is unable, therefore, assume the judiciary is under way and 
injustice. 



 

 

 

 

 


